Toivon lintu
Luo rakkaittemme, jos me pääse emme
niin toivon lintu lentää pelotta
ja yli muurienkin nousee rukouksemme
ei mikään voi nyt meitä erottaa
Näin kaikkialla saman taivaan alla
taas uuteen aamuun herää kaunis maa
On tilaa kasvaa huomispäivän unelmalla
ja nyt on aika auttaa rakastaan.
Anna-Mari Kaskinen

Casa Albergue ry:n YSTÄVÄKIRJE
Anne Joensuu on toiminut Casa Albergue ry:n
koordinaattorina yhdistyksen perustamisesta
asti. Anne oli miehensä Arin kanssa lähetystyössä Boliviassa yli 30 vuoden ajan, ja tällä
hetkellä he työskentelevät Nairobissa Keniassa.
FIDA Internationalin psykososiaalisen
neuvonantajan työn lisäksi Anne Joensuu tekee
vapaaehtoista työtä sorrettujen naisten, lasten ja
heidän perheidensä parissa.
Saimme Annelta viestin, jossa hän lämpimästi
kiittää Casa Alberguen tukijoita siitä arvokkaasta
työstä, jota olemme olleet tukemassa.

Syystiedote
27.10.2020

SINUN APUASI TARVITAAN!
Casa Albergue ry kerää varoja henkisen ja fyysisen
väkivallan uhreiksi joutuneiden nuorten naisten ja
lasten auttamiseksi, jotta he pääsevät elämässään
uuteen alkuun. Olemme lähettäneet vuosina 201920 avustuksia Boliviaan, Etiopiaan ja Keniaan.
Ilmoittaudu ystävärinkiimme, niin lähetämme
sinulle Casa Albergue ry:n ystäväkirjeet sähköpostin kautta.
Lähde sinäkin tukemaan tärkeää asiaamme!







Anne Joensuu:
Olemme saaneet Boliviasta valokuvia, joiden
taustalla on ihmeellisiä tarinoita siitä, miten
monen nuoren naisen elämä on löytänyt uuden
suunnan ja mahdollisuuden. On upeaa nähdä,
mitä kaikkea hyvää Casa Albergue -yhdistyksen
antamat avustukset ovat saaneet aikaan.
COVID-pandemia on koetellut vakavasti myös
Boliviaa, mutta kuitenkin eräs tytöistä kuvaili
tilannetta näin: ”Meillä on kovaa taistelua
pandemiaa vastaan, mutta korona ei ole meille
kuitenkaan mikään iso juttu. Paljon suuremmat ja
syvemmät haavat olemme saaneet aikaisemmasta
elämästämme.”

KUUKAUSIJÄSENYYS 10 €/kk
TUKIJÄSENYYS 120 € /vuosi
VUOSIJÄSENYYS 30 €/vuosi
YRITYS- ja YHTEISÖJÄSENYYS
120 €/vuosi
LAHJOITUKSET
Saat YSTÄVÄKIRJEET sähköpostissa tai
postikirjeenä!

Haluamme rohkaista teitä tukijoita jatkamaan tässä
avustustyössä. Vaikka me käymme myös Suomessa
suuria ongelmia läpi, ovat ongelmat Boliviassa monta
kertaa meitä vakavammat. Siellä ei ole lakeja, jotka
suojaavat näitä sorrettuja ihmisiä.

Esperanza-hanke 2016-20
ja Florentino Gorenan työ
Anne Joensuu
Mujeresmuistot
con Esperanza!
Florentino Gorenan lähettämiä kuvia katsellessa
Boliviasta
Naisia,
joilla on
toivoa!
valtasivat ajatukseni. Monet Casa Alberguen
turvakodin
tytöt
olivat
hyvin rikki sinne tulleessaan. Useat heistä oli raiskattu oman suvun
piirissä, ja lähtökohdat elämään olivat sirpaleiset. Pelko oli vallannut
jotkut tytöistä niin, että he eivät enää uskaltaneet mennä koteihinsa,
vaan olivat piileskelleet metsissä ja vanhoissa taloissa. Casa Alberguen
turvakotiin pääsemisen jälkeen he löysivät uutta toivoa ja alkoivat
taas luottaa itseensä.
Pienellä taloudellisella avustamisella sekä kursseilla ja koulutuksilla
tytöt ovat löytäneet itselleen ammatin ja toimeentulon elämäänsä.
Monella heistä on jo oma perhe.
Casa Albergue ry:n tuen avulla tytöt ovat sijoittuneet moniin eri
ammatteihin. Osa heistä on leipomoalalla, osa kampaajina, osa
käsityöammateissa ja muutamat ravintola-alalla. Jotkut ovat
valmistuneet sairaanhoitajiksi tai sijoittuneet apulaisiksi mm.
lastenkoteihin.

VIERESSÄ: Teodisie työskentelee
tällä hetkellä portinvartijana ja
hänen ystävänsä Daniela on
lastenkodissa avustajana.
ALLA: Florentinon kanssa
kuvassa oleva Mikhela toimii
kotiapulaisena.

Muistatte varmaan Matilden, joka
todettiin jo vuosia sitten HIV-kantajaksi
odottaessaan Wara-tytärtään. Nyt HIVpositiisesta Warastakin on itsekin
tulossa nuori äiti, mutta riskit ovat
suuret jo synnytystäkin ajatellen.
Matilde on kuitenkin hoitanut omaa
sairauttaan hyvin, joten hän on pystynyt
olemaan töissä lastenkodissa.

Florentino Gorena kertoi meille
näin korona-ajan haasteista
Boliviassa: - Monet ovat jääneet
työttömiksi ja elävät puutteessa.
Ihmiset velvoitetaan olemaan
karanteenissa pitkiäkin aikoja.
Olemme auttaneet ihmisiä
hygienia-asioissa valmistaen ja
välittäen ilmaista käsidesiä ja
saippuaa.
Florentino, Tomasina, Zaida ja muut seurantatyön tekijät ovat
vierailleet perheiden luona, vieneet ruokaa sekä opettaneet naisille
hyginiatuotteiden tekemistä koronatartuntojen ehkäisemiseksi.
Lisäksi he ovat auttaneet lapsia karanteeniajan koulutehtävissä.

Albina opiskeli ensin kampaajaksi,
ja nyt hänellä on jo oma pieni
kampaamoyritys.

Toivoa naisille!

Esperanza-hanke 2016-20
Cochabamba, Bolivia

Tämä vuosi ei ole ollut lainkaan normaali Covid-19-koronapandemian
takia. Maaliskuun puolivälissä Boliviassa määrättiin jyrkkä karanteeni,
jolloin lento- ja maaliikenne pysähtyi, tehtaat suljettiin ja taloudelliset
toiminnot keskeytettiin. Se oli meille todella suuri yllätys, joka muuttui
pian ahdistukseksi, kun havaitsimme epidemian vaikutukset niin suureksi.
Bolivian terveydenhuoltojärjestelmä romahti. Kaikki FES-säätiön tukemat
hankkeet keskeytettiin. Toukokuun puolivälissä saimme teiltä Suomesta
ensimmäisen avustuksen Esperanza-projektillemme (Toivoa naisille),
mutta kursseja ja koulutuksia ei voitu käynnistää pandemian takia.
Tänä vuonna tarvitaan paljon apua naisille ja perheille, jotka kärsivät
työttömyydestä, terveydenhuollon puutteesta, elintarvikkeista, koronan
uhkasta ja vakavista sairastumisista. Saimme teiltä luvan käyttää varoja
näihin akuutteihin tarpeisiin. Ostimme elintarvikkeita ja hygienia- ja
turvallisuusvälineitä noin 50 perheelle sekä vapaaehtoisille Esperanzaprojektin työntekijöille. Heitä ovat pastori Florentino Gorena ja Zaida
Orcko apunaan Tomacina ja Mirtha.
Avuistuspakkauksissa oli mm. kolme kiloa sokeria, kolme kiloa riisiä, kolme
kiloa nuudelia, litra öljyä, laatikko suklaata, laatikko kauraa, vitamiineja,
kolme saippuaa, suojakäsineitä sekä käsidesin tekomateriaalit. Lisäksi
ostimme vapaaehtoistyöntekijöille suojavarusteita, kuten kokohaalarit,
suojakäsineitä, käsidesinfiointitarvikkeita, kasvosuojia ja suojalaseja.
Kun elintarvikkeet ja muut tuotteet oli hankittu, ne jaettiin hankkeeseen
sitoutuneelle 50 perheelle. Kutsuimme heidät FES:n lähellä olevalle
suurelle keskusaukiolle, jotta vältetään tartunnat. Tämä oli raskas tehtävä,
mutta erittäin hyödyllinen ja suureksi siunaukseksi perheille. He olivat
erittäin onnellisia saadessaan avustuspakkaukset.
Tällä hetkellä emme voi kokoontua kuten ennen. Tämän vuoksi aloitimme
kokeilemaan internetin käyttöä sekä koulutuksia verkossa. Ajan myötä
huomasimme, että monet naisista tai perheet eivät voineetkaan osallistua
kokouksiin, koska heillä ei ole nettiyhteyttä kotona ja matkapuhelimenkin
käyttö on monelle kovin hankalaa ja kallista.

Bolivian rajoitusten vuoksi meillä
ei ole ollut mahdollisuutta tehdä
tavoitteidemme mukaista työtä.
Kontakteja ja tapaamisia vältetään
turvallisuussyistä. Meillä on myös
päivittäisiä liikkumiskieltoja. Koko
tulevaisuutemme on uhan alla,
koska koronaviruksen pelätään
kiihtyvän lokakuussa pidettävien
presidentin poliittisten
kampanjoiden ja vaalien aikana.

Nyt on aika huolehtia avustettavien perheiden ja FES:n henkilöstön
terveydestä. Olemme käyttäneet tähän mennessä 85% teiltä tulleesta
avustuksesta. Kun saamme teiltä toisen avustuserän, valmistamme ja
jaamme toiset avustuskorit perheille. Bolivian taloudellinen tilanne on
erittäin huono. Yleisen työttömyyden vuoksi kaikki apu, jota perheille
voidaan antaa, on suureksi siunaukseksi.
Arvostamme suuresti tukeanne ja yhteistyötä kanssanne. Luotamme
siihen, että voimme jatkaa näin myös tulevaisuudessa. Esperanzaprojektin naiset ja heidän perheensä tarvitsevat apua nyt enemmän kuin
koskaan. Rukouksemme on, että Jumala on kanssamme tänä ahdistuksen
aikana.
Terveisin, Isaias Andia, FES

Kenia

Rakkaat tukijat,

Nairobi, Kenia
Terveiset täältä Nairobista!
Olen todella onnekas ihminen, koska olen saanut teiltä tukea sosiaalialan opiskeluuni, jotta voisin taas
auttaa muita eteenpäin heidän elämässään tiedoillani ja taidoillani. Arvostan apuanne todella paljon.
Olen iloinen voidessani kertoa teille, että tähän mennessä tekemäni kurssisuoritukset ovat lisänneet paljon
lisäarvoa työhöni. Koulutukseni on erittäin hyödyllistä käytännön työn toteuttamisessa. Olen oppinut paljon
uutta psykososiaalisesta työstä ja saanut tietoa ja taitoja toimimiseen muiden auttamiseksi.
Kurssini päättyvät huhtikuussa 2021 ja valmistuminen on lokakuussa 2021. Lämmin kiitos vielä kerran
tuestanne!
Ystävällisin terveisin,
Ruth Sure
terveyskoordinaattori
Perhe- ja yhteisökehitysohjelma

Ruth Suren kouluttamia
vapaaehtoistyöntekijöitä
vierailee kylissä kertomassa
äideille ja perheille, miten
toimitaan turvallisesti
koronan aikana. Toisinaan
isompi ryhmä kylän väkeä
kootaan tiedotustilaisuuteen,
jossa kerrotaan hygieniasta ja
suojautumisesta.

Casa Albergue -yhdistyksemme lähti tukemaan syksyllä 2019 kenialaisen Ruth Suren opiskelujen
tutkintomaksuja sekä näin mahdollistamaan hänen tekemäänsä psykososiaalista työtä kenialaisten
naisten ja lasten parissa (Family in General). Ruth Sure innostaa ja kouluttaa vapaaehtoisia
työntekijöitä kirkoissa, kouluissa ja valtion eri yksiköissä. Hän kokee hyvin tärkeäksi kouluttaa myös
itseään, jolloin hän pystyy jakamaan tietoja ja taitoja eteenpäin muille. Ruth tarvitsee tukijoita,
jotta pystyy suorittamaan opintonsa yliopistossa loppuun. Koulutettuna psykososiaalisen työn
tekeminen on Keniassa paljon helpompaa ja tuloksellisempaa.

Etiopia

Addis Abeba, Etiopia

Etiopian lapsityössä olemme keskittyneet tänä vuonna viiteen eri osa-alueeseen:
1. Opettajien kouluttaminen: Olemme pystyneet kouluttamaan 120 uutta opettajaa, joilla on nyt taidot
työskennellä eri-ikäisten lasten keskuudessa.
2. Aineiston kääntäminen muille kielille (sidaama ja oromo).
3. Informaatiota kirkon johtajille: Johtajat vaihtuvat ja jokaisen uuden johtajan on saatava tietoisuus lasten
hyväksikäytön estämisestä. Kun johtajat ymmärtävät visiomme ja tehtävämme tarpeellisuuden, he
tukevat myös työtämme.
4. Lasten opettaminen: Meidän on opetettava eri ikäisiä lapsia kohtaamaan vaikeita tilanteita, joita heillä
on perheessä, koulussa ja eri yhteisössä. Lasten hyväksikäyttöä on kaikkialla, ja me pyrimme tekemään
kirkosta turvallisen paikan lapsille, jossa he voivat oppia asioita. Covid-19: n vuoksi olemme pyytäneet
opettajia ottamaan puhelimitse yhteyttä lapsiin, ja he ovat tavanneet heitä myös pienissä ryhmissä eri
kylissä.
5. Elämäntaitoja vanhemmille ja yksinhuoltajaäideille: Monesti aikuiset eivät tiedä, miten heidän pitäisi
toimia, kun he kohtaavat vaikean tilanteen. Kahdella alueella ehdimme aloittamaan koulutuksen ennen
Covid-19: n tuloa, mutta jälkeen emme ole vielä pystyneet jatkamaan olosuhteiden vuoksi.
Kouluttamisen kautta opitaan, että väkivaltaisella käytöksellä ei saada ratkaisua. Meidän on ymmärrettävä
ongelmallisesti käyttäytyviä lapsia: miksi he tekevät niin, ja mitä voimme tehdä auttaaksemme heitä.
Olemme myös aloittaneet radiolähetykset moniin eri kyliin aiheista, jotka koskettavat hyvin vaikeissa
olosuhteissa elävien perheiden elämää. Tämän tiimin kautta saadaan myös opetusta siitä, kuinka pysyä turvassa
Covid-19:n aikana. Seurantaa tehdään pääosin puhelimitse, koska liikkuminen ja tapaamiset ovat vaikeita
koronapandemian aikana.
Tavoitteet lapsityössämme vuoden 2020 loppuun mennessä:




Tietojen kerääminen apua tarvitsevista lapsista.
Rahoituksen saaminen työn laajentamiseksi useampiin kyliin.
Materiaalien valmistaminen ja levittäminen.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia! Me kiitämme teitä tuestanne kaikin tavoin!
Mengistu Betela
lapsityönohjaaja

Bolivian Cochabambassa järjestetään Casa Albergue ry:n tuella
henkisen ja fyysisen väkivallan uhreiksi joutuneille nuorille naisille
ja heidän perheilleen


SEURANTATYÖTÄ vuonna 2020: Tuetaan korona-aikana naisia ja
heidän perheitään sopeutumisessa elämään haastavissa
olosuhteissa (vastuuhenkilöinä mm. Florentino, Zaida ja Tomasina)

Tänä vuonna koronan takia vain mahdollisuuksien mukaan:
 KOULUTUKSIA koskien seksuaalista hyväksikäyttöä, perheväkivaltaa,
lastensuojelua, itsetuntoa ja anteeksiantamista (osallistujina monia
Casa Alberguen turvakodin entisiä tyttöjä)
 OPETUSKESKUSTELUJA mm. itsensä arvostamisesta, naisten
oikeuksista ja rasistisesta kohtelusta
 HARTAUS- ja RUKOUSTILAISUUKSIA, HENGELLISTÄ OHJAUSTA,
KESKUSTELUJA PSYKOLOGIN KANSSA, AMMATILLISTA OHJAUSTA ja
KOULUTUKSEEN OHJAAMISTA
 KURSSEJA KÄDENTAIDOISSA (käsityöpajoja, ruoka- ja
leivontakursseja)
 YHTEISIÄ TAPAAMISIA, JUHLIA & LOUNAITA

Saajan
tilinumero

Nordea
FI60 1037 3000 2068 12
Casa Albergue ry

Maksaja

KUUKAUSILAHJOITUS

Vain 10 € /kk
TUKIJÄSENMAKSU 120 € /vuosi. Maksun voi
suorittaa kerralla tai useammassa erässä (viite 1012)
VUOSIJÄSENMAKSU 30 €/vuosi (viite 1012)

YHTEISÖ-/YRITYSJÄSENMAKSU
Allekirjoitus

120 € /vuosi (viite 1012)
LAHJOITUKSET (viite 2008)

______________________________________________

Viitenumero

Tililtä nro

Eräpäivä

www.casa-albergue.fi
Facebook: Casa Albergue ry

€
facebook

Puheenjohtaja: Virve Puttonen
casa.albergue.ry@gmail.com
Kymintie 11 as 4, 15140 Lahti
Puh. 040 5135233
Tili: Casa Albergue ry
FI60 1037 3000 2068 12

Kotisivut:

www.casa-albergue.fi
Sähköpostiosoite:

casa.albergue.ry@gmail.com

